
 
 
 
 
 

IBAN BE59 7350 2631 0226 
BTW BE 0827.847.412 

KBVB stamnummer 2727 
Hereveld 9 
3740 Bilzen 

 
www.kewsschoonbeekbeverst.be 

info@kewsschoonbeekbeverst.be 

jeugdcoord@kewsschoonbeekbeverst.be  

 

K. Eendracht White Star Schoonbeek-Beverst 

Clubreglement 

Wat verwachten we van onze spelers? 

ALGEMENE AFSPRAKEN 

Om alle jeugdspelers te laten trainen en spelen, zijn een goede organisatie en degelijke afspraken 

noodzakelijk. 

1. ORGANISATIE/VERBINTENIS 

1.1 Per seizoen worden door de operationele verantwoordelijke van de club de lidmaatschapsbijdragen voor KEWS 

Schoonbeek-Beverst vastgelegd. Deze som dekt de bijdrage per speler bij de KBVB, de verzekering, opleiding, 

inschrijving bij KEWS Schoonbeek-Beverst en oa. een kledijpakket. 

 

1.2 De speler betaalt voor de afgesproken datum zijn lidgeld. Bij het niet nakomen van deze afspraak, wordt hij niet 

toegelaten tot de trainingen en wedstrijden. 

 

1.3 Het betalen van het lidgeld geeft geen garantie tot het spelen van wedstrijden. De deelname is een beloning voor 

de inspanningen tijdens de trainingen, eigen kwaliteiten en respect voor medespelers, begeleiders en materiaal. 

 

1.4 Indien men, om welke reden ook, de club op eigen initiatief verlaat of verwijderd wordt uit de club, wordt het 

lidgeld niet terugbetaald. 

 

1.5 Elke speler en de ouders (of verantwoordelijken) van deze speler worden geacht bij het lidmaatschap kennis te 

hebben genomen van dit intern reglement.  Bij miskenning van het reglement kunnen disciplinaire maatregelen 

getroffen worden tegen de speler die de overtreding begaat. Deze maatregelen kunnen variëren van schorsing 

voor een bepaalde periode van de speler, tot volledige schrapping of zelfs weigering tot toegang aan de 

jeugdopleiding. 

 

1.6  In geval van meningsverschillen op sportief vlak kan de speler vooreerst een gesprek aanvragen met de betrokken 

jeugdtrainer. Bij blijvende onenigheid dient contact opgenomen te worden met de betreffende jeugdcoördinator 

(JC) daarna wordt een advies en beslissing bekeken met de Technisch Verantwoordelijke jeugdopleiding (TVJO) 

 

1.7 Elke speler geeft onmiddellijk wijzigingen van zijn gegevens (adres, telefoonnummer, …)  door aan de trainer, die 

op zijn beurt de secretaris inlicht. 

 

1.8 Wanneer een speler een uitnodiging krijgt om elders een wedstrijd te spelen of trainingen gaan te volgen (testen), 

heeft deze steeds schriftelijke toelating nodig van KEWS Schoonbeek-Beverst. Zo niet gaat men testen op eigen 

risico en kan KEWS Schoonbeek-Beverst niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele blessures en de 

hiermee gepaard gaande kosten. 

 

1.9 KEWS Schoonbeek-Beverst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor daden van spelers die lichamelijke of 

materiële schade toebrengen aan supporters, accommodaties of aan de geparkeerde voertuigen op de parkings 

van voetbalstadions. 
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1.10 Het ontvreemden of stelen van bezittingen die toebehoren aan KEWS Schoonbeek-Beverst (trainings- en 

spelersuitrusting inbegrepen), medespelers en medewerkers kan disciplinair bestraft worden door de operationele 

verantwoordelijke van de club met onmiddellijke verwijdering van de speler. 

 

1.11 Spelers die betrapt worden op het gebruik, bezit of dealen van drugs worden onmiddellijk en onherroepelijk uit de 

KEWS Schoonbeek-Beverst Jeugdopleiding verwijderd bij beslissing van de operationele verantwoordelijke van de 

club. Een beroep tegen deze beslissing is niet mogelijk. 

 

1.12 Spelers kunnen op willekeurig tijdstip gevraagd worden om hun medewerking te verlenen aan 

gezondheidsonderzoeken en drugstesten. 

 

1.13 Het gebruik van alcohol en tabak wordt ten stelligste ontraden binnen maar ook buiten de club. 

 

1.14 Het intensief beoefenen van andere sporten naast het voetbal kan gevolgen hebben voor de voetbalprestaties, 

maar ook o.a. voor de schoolprestaties van iedere jeugdspeler. Indien de trainer, de loop-/techniek trainer,  de 

doelmannentrainer, de JC of TVJO vast stelt dat de combinatie voetbal-overige sport moeilijk te rijmen valt in de 

praktijk, zal hierover een gesprek worden aangegaan met alle betrokkenen. 

 

1.15 De operationele verantwoordelijke van de club verbindt zich ertoe dit intern reglement voor iedereen toegankelijk 

te maken, oa. via publicatie op de website van de club. 

 

1.16 De operationele verantwoordelijke van de club behoudt het recht om het intern reglement op elk moment te 

wijzigen en elke eventuele wijziging zal aan de spelers en/of hun ouders worden gemeld oa. via publicatie op de 

website. 

 

 

2. ENGAGEMENT 

 

2.1. De speler engageert zich om aanwezig te zijn op iedere training. Spelers die omwille van studies (kotstudent) of 

werkomstandigheden niet kunnen trainen bespreken dit met de trainer. Indien er zonder aanvaardbare reden niet 

getraind wordt, geldt in principe de regel: niet trainen is niet spelen. 

 

2.2  Succes op school en voetbal gaan hand in hand. Studies komen op de eerste plaats en studieplanning is essentieel. 

Een evenwicht tussen sport, school en gezin is daarom aangewezen. Gelieve de trainer steeds tijdig te verwittigen 

indien je niet kan trainen/spelen. 

 

2.3  Iedere speler van KEWS Schoonbeek-Beverst engageert zich tot een actieve deelname aan clubactiviteiten zoals 

eetdagen, tornooien, voorstelling jeugdploegen, enz. Van de spelers van de U15 – U21 wordt verwacht dat ze 2x 

tijdens het seizoen scheidsrechter zijn bij een jeugdwedstrijd 5 vs5 of 8vs8. 

 

2.4  Het wordt op prijs gesteld als je komt supporteren voor ons eerste elftal. 

 

2.5  De speler verzorgt optimaal zijn uitrusting en sportmateriaal  
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 Wedstrijduitrusting steeds netjes gewassen.  

 Poetsen en onderhouden van zijn voetbalschoenen 

 Bij verlies van zijn bal is men verplicht een nieuwe aan te kopen bij de club, enkel deze bal wordt gebruikt 

op training. Men verwittigt de trainer, die op zijn beurt de materiaalverantwoordelijk inlicht. 

 

 Bij verlies of zware beschadiging van wedstrijdkledij (door eigen handelen) is men verplicht een nieuw 

kledingstuk aan te kopen bij de club. Men verwittigt de trainer, die op zijn beurt de materiaalverantwoordelijk 

inlicht. 

 

TIJDENS TRAININGEN 

Alle hieronder beschreven regels worden strikt opgevolgd door de spelers, tenzij uitdrukkelijk anders 

gevraagd door de trainer of afgevaardigde. Trainers en/of afgevaardigden kunnen eveneens regels 

toevoegen per ploeg, mits goedkeuring door de TVJO. 

3.1 Elke afwezigheid van een training dient uiterlijk 1 uur vooraf aan de trainer gemeld te worden. Bij ziekte wordt 
tevens de periode van afwezigheid vermeld. 
 

3.2 Elke speler dient minstens 10 minuten vóór het begin van de training aanwezig te zijn in de kleedkamer. Bij 
aankomst begeeft de speler zich onmiddellijk naar zijn kleedkamer.  
 

3.3 Elke kwetsuur dient vooraf gemeld te worden aan de trainer. 
 

3.4 De spelers wachten aangekleed in de kleedkamer tot de trainer hen komt halen. Men loopt niet vrij rond in de 
trainingsaccommodatie.Ondertussen bewaren de spelers de orde en rust in de kleedkamer, er wordt niet gespeeld 
en men laat geen afval achter.  
 

3.5 Elke speler groet met een handdruk zijn trainer en afgevaardigden. 
 

3.6 De spelers begeven zich dan gezamenlijk met de trainer naar het oefenveld, tenzij de trainer dit anders beslist. 
 

3.7 De speler toont volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de training. 
 

3.8 De spelers brengen geen onnodige waardevolle voorwerpen (GSM, horloge, sieraden, …) of grote hoeveelheden 
geld mee naar de kleedkamer. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke 
zaken. 
 

3.9 De kledij moet aangepast zijn aan de weersomstandigheden. Vanaf 1 oktober tot 31 maart wordt er bij lagere 
temperaturen (<15°C) verplicht getraind in lange broek en trainingsvest. 
 

3.10 Scheenbeschermers zijn steeds verplicht te dragen op training, met uitzondering van looptrainingen. 
 

3.11 Het dragen van sierraden door de spelers wordt niet toegelaten binnen clubverband om kwetsuren te vermijden. 
Zij dienen voorafgaand aan wedstrijd verwijderd te worden. 
 

3.12 De spelers begeven zich gezamenlijk en gegroepeerd onder begeleiding van de trainer van en naar het 
trainingsveld, tenzij de trainer dit anders beslist. 
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3.13 Geen enkele speler betreedt een trainingsveld waarop een andere ploeg actief is. De trainers zorgen ervoor dat 
hun training op het afgesproken tijdstip wordt beëindigd, zodanig dat de volgende groep ook tijdig aan hun 
training kan starten. De spelers zorgen, samen met hun trainer, dat het terrein waarop werd getraind ordelijk 
wordt achtergelaten: alle verplaatsbare doelen worden terug geplaatst op de daartoe voorziene ruimte (tenzij de 
trainer van de volgende groep die op hetzelfde terrein zal trainen, uitdrukkelijk verzoekt om de doelen te laten 
staan). Restafval op en rond het veld dient te worden verwijderd (zoals bijvoorbeeld lege drankflesjes) en 
meegenomen bij het verlaten van de terreinen en gedeponeerd in de daartoe bestemde vuilnisbakken. 
 

3.14 Pestgedrag en/of fysiek geweld en/of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag worden niet getolereerd. Heb je 
hierover een vraag, vermoeden of klacht, dan kan je terecht bij onze Aanspreekpersoon Integriteit. 
 

3.15 Het gebruik van obscene, beledigende taal is ten strengste verboden, zowel door spelers als door ouders en wordt 
niet getolereerd. 
 

3.16 De spelers beoefenen hun sport op een gezonde manier, met respect voor het lichaam van de tegenstander. 
Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie tijdens de training wordt gestraft met onmiddellijke en 
onherroepelijke verwijdering uit de training. De TVJO licht nadien de ouders in, indien nodig. 

 
3.17 Materiaal en infrastructuur worden respectvol behandeld! Zo wordt er niet aan de doelen of in de netten 

gehangen. 
 

3.18 De trainer kan altijd beslissen om individuele trainingsopdrachten op te leggen dewelke thuis geoefend dienen te 
worden (competentie). Het verwaarlozen van deze opdrachten kan de evaluatie negatief beïnvloeden of kan tot 
gevolg hebben dat de speler niet meer wordt toegelaten tot competentietrainingen. 
 

3.19 Vooraleer na een training of wedstrijd terug te keren in de kleedkamer, worden buiten de schoenen (en eventueel 
de ballen) schoongemaakt. Het is absoluut verboden om voetbalschoenen af te spoelen onder de douche of de 
kraan. Het opzettelijk bevuilen van de kleedkamers kan gesanctioneerd worden. 
 

3.20 Elke speler wordt verwacht om te douchen na de training of wedstrijd (de allerkleinsten worden hier aangepast 
begeleid).Tijdens het douchen draagt elke speler bij voorkeur badslippers. 
 

3.21 Het dragen van sierraden door de spelers wordt niet toegelaten binnen clubverband om kwetsuren te vermijden. 
Zij dienen voorafgaand aan de training en wedstrijd verwijderd te worden. 
 

3.22 De speler geeft telkens na een training aan de trainer te kennen als hij de club verlaat. 

TIJDENS WEDSTRIJDEN 

4.1 De bovenstaande gedrags- en leefregels tijdens trainingen gelden ook voor wedstrijden 
 

4.2 Bij thuiswedstrijden ben je op het afgesproken uur voor aanvang van de wedstrijd in de kleedkamer aanwezig. 
Ongewettigd te laat komen op een wedstrijd betekent automatisch dat je bankzitter wordt tijdens de wedstrijd.  
 

4.3 Bij uitwedstrijden komt men stipt op het afgesproken tijdstip samen 
De trainer zelf staat niet in voor het vervoer van de spelers. Dit is de plicht en de verantwoordelijkheid van de 
ouders of van de spelers zelf. 
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4.4 Controleer voor het vertrek of je je paspoort op zak hebt. Want geen paspoort betekent niet spelen! Je hebt dan 
nog de mogelijkheid om je paspoort te halen.  
 

4.5 Elke speler biedt zich voor de wedstrijd aan in propere clubkledij. 
 

4.6 Zorg voor aangepast schoeisel afhankelijk van de weersomstandigheden.Tot en met U13 is het verplicht om met 
vaste studs te spelen.Vanaf U15 mag men met losse studs enkel op grasvelden spelen 
 

4.7 Het dragen van sierraden door de spelers wordt niet toegelaten binnen clubverband om kwetsuren te vermijden. 
Zij dienen voorafgaand aan wedstrijd verwijderd te worden. 
 

4.8 De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens wedstrijden, opwarming en 
wedstrijdbesprekingen. 
 

4.9 De spelers zijn het visitekaartje en het uithangbord van onze club. Zij brengen de naam van de club niet in 
diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten. In geval van ernstige 
tekortkomingen op gebied van fairplay, sportiviteit en algemeen gedrag kan de operationele verantwoordelijke 
van de club op advies van de trainer, al dan niet in samenspraak met JC en TVJO, een sanctie uitspreken. 
 

4.10 Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en tegenstrever na de wedstrijd, ook bij een verliespartij. 
 

4.11 Na elke wedstrijd nemen alle spelers een douche. Vermijd nodeloos verkwisten van warm water. Het gebruik van 
badslippers is aan te raden (veiligheid en hygiëne). Het is verboden schoenen af te wassen onder de douche. 
 

4.12 Als de speler klaar is, wacht hij in de kleedkamer tot andere spelers van zijn groep klaar zijn. In groep verlaten de 
spelers de kleedkamer die door spelers, trainer en afgevaardigdeopgeruimd achter gelaten wordt. 
 

4.13 Samen met de trainer en afgevaardigde begeven de spelers zich naar de voorbehouden tafel in de kantine. We 
blijven als groep minstens 15' samen zitten aan tafel. 
 

4.14 Spelers die door uitzonderlijke omstandigheden onmiddellijk naar huis gaan, nemen eerst afscheid van de trainer 
en afgevaardigden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


